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Kaupungin vaakunan käyttöohjeet 

Voimaantulo 1.10.2017 

Raahen vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson vuonna 1963. Aihe perustuu vaakunan perinteelliseen 

kuvaamistapaan (vuoden 1673 sinettiin). Vaakuna on saatettu sen hengen mukaiseksi, jonka kaupun-

gin perustaja kreivi Pietari Brahe kirjeessään 2.3.1651 kaupungin sinetille määritteli ”...med hamn på 

ena sidan och havet på den andra.” Meri ja kummeli viittaavat kaupungin asemaan satamapaikkana. 

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi vaakunan 24. huhtikuuta 1963. Sisäasiainministeriö vahvisti vaa-

kunan käyttöön 24. syyskuuta samana vuonna. 

Vaakunaselite: Vaakunassa on punaisessa kentässä aaltokorkoinen hopeatyviö, josta nousee kultainen 

kummeli. Yläpuolella ryntäävän hevosen selässä istuu haarniskoitu ratsumies, jolla oikeassa kädessä 

viirillä varustettu peitsi. Kaikki muu hopeaa paitsi kypärän kruunu ja silmikko sekä viiri, suitset, satula-

loimi ja kannukset kultaa. 

1. Kaupunginvaakunaa on käytettävä sen arvon mukaisella tavalla.

Käytettäessä vaakunaa sen tulee olla heraldisesti oikea sekä kaupungin viestinnän ohjeiden ja

graafisten ohjeiden mukainen. Graafinen ohjeistus ja esimerkkejä käyttökohteista:

http://www.raahe.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/testi/embeds/

testiwwwstructure/14468_graafiset_ohjeet.pdf

2. Yksityinen tai siihen verrattava käyttö

Kaupunginvaakuna on koko Raahen tunnus, ja sellaisena sitä voivat käyttää myös raahelaiset yksi-

tyiset henkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt esimerkiksi painetussa tai sähköisessä julkai-

sussa, lipussa tai jäsenmerkissä. Kaupunginvaakunaa on käytettävä edellä kohdassa 1. mainittuja

periaatteita noudattaen ja siten, ettei sitä ymmärretä tai sekoiteta kaupungin viraston tai laitoksen

tunnukseen. Kaupungin vaakunan käyttöön yksityisessä tai siihen verrattavassa käytössä ei tarvita

etukäteislupaa.

http://www.raahe.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/testi/embeds/%0btestiwwwstructure/14468_graafiset_ohjeet.pdf
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3. Vaakunan käyttö elinkeinotoiminnassa

Mikäli kaupunginvaakunaa tai sen sovellusta halutaan käyttää elinkeinotoiminnassa elinkeinonhar-

joittajan tai tuotteen tunnuksena tai tunnuksessa, on siitä tehtävä ilmoitus ja esitettävä luonnos

käyttötavasta ja tuotteesta konsernijohtajalle vähintään 30 päivää ennen käytön aloittamista.

4. Kaupunginvaakunan käytön valvonta ja tarkemmat ohjeet

Konsernijohtaja valvoo kaupunginvaakunan käyttöä ja voi tarvittaessa kieltää kaupunginvaakunan

tämän ohjeen vastaisen käytön. Tarkemmat ohjeet kaupunginvaakunan sovelluksista, väreistä, il-

moitusmenettelystä ja muista vaakunan käyttöön liittyvistä asioista löytyvät voimassa olevasta

graafisesta ohjeistuksesta.
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